
ჯგუფი სასწავლო კურსი ლექტორი ლექციის დრო სტუდენტთა 

რაოდენობა

1 0301დ მათემატიკური ანალიზის ელემენტები გიორგი ყირმელაშვილი

ლექცია – ოთხშაბათი მე–4 სთ,   

აუდიტორია   03–417                                                                                          

პრაქტიკული – ოთხშაბათი მე–5, მე–6 სთ., 

აუდიტორია  03–417

21

2 0302დ ზოგადი ფიზიკა B მზია პეპელიშვილი
ლექცია ოთხშაბათი მე–3 სთ აუდიტორია 

03–417    ლაბორატორია IV კორპუსი მე–4 

სთ– აუდიტორია 04–321 

18

3 0307 ტექნოსფერი და ეკოსისტემები ჩხეიძე ლუცინდა
ლექცია ორშაბათი მე–6 სთ, მე–7 სთ 

აუდიტორია 03–308
36

4 0308 ტექნოსფერი და ეკოსისტემები ნინო არუდაშვილი სემინარი სამშაბათი მე–5სთ, აუდიტორია 

03–206
36

5 0308
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის 

საფუძვლები
ჩხეიძე ლუცინდა

ლექცია–ორშაბათი მე–4 სთ მე–5 სთ 

აუდიტორია–03–206
21

6 0308
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის 

საფუძვლები
ნინო არუდაშვილი

სემინარი სამშაბათი მე–4 საათი, 

აუდიტორია 03–206
21

7 0303/დ კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია ია ახვლედიანი
ლექცია – შაბათი მე–6, მე–7 სთ,  

აუდიტორია  03–318
42

8 0303ა/დ კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია ნინო ადეიშვილი
ლაბორატორია – სამშაბათი  მე–4 სთ,  მე–5 

სთ– აუდიტორია  03–313
14

9 0303ბ/დ კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია ნანა კვახაძე
ლაბორატორია – ოთხშაბათი  მე–2 სთ, მე–3 

სთ  – აუდიტორია  03–313
14

10 0303გ/დ კრისტალოგრაფია და კრისტალთქიმია ნანა კვახაძე
ლაბორატორია –  ოთხშაბათი მე–7სთ, მე–8 

სთ, აუდიტორია 03–313
14

11 0304დ დინამიკური გეოლოგია შალვა კელეპტრიშვილი
ლექცია–შაბათი პირველი სთ                                                                                                                                                                                         

აუდიტორია –03–334 
71

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი



12 0304 ა/დ დინამიკური გეოლოგია შალვა კელეპტრიშვილი
ლაბორატორია–ორშაბათი                  მე–7 სთ, 

მე–8 სთ– აუდიტორია 03–318, 
35

13 0304 ბ/დ დინამიკური გეოლოგია შალვა კელეპტრიშვილი
ლაბორატორია–ორშაბათი                  – , მე–9 

სთ, მე–10 სთ – აუდიტორია 03–334
36

14 0304დ დინამიკური გეოლოგია შალვა კელეპტრიშვილი
პრაქტიკა– სამშაბათი მე–9 მე–10 სთ 

აუდიტორია 03–318
71

15 0305 დ ინგლისური  ენა –4 ნატო მაჭავარიანი

პრაქტიკული –ორშაბათი მე–9 სთ,  

აუდიტორია 03–417                                                     

პრაქტიკული – პარასკევი მე–3 სთ, მე–4 სთ 

აუდიტორია 03–412

11

16 0310 დ
ჰიდროგეოლოგიური კვლევის 

მეთოდები
მარინე მარდაშოვა

ლექცია– ორშაბათი მე–4 სთ აუდიტორია 

03–154                                                 
2

17 0310 დ
ჰიდროგეოლოგიური კვლევის 

მეთოდები
თამარ მიქავა

პრაქტიკული –ორშაბათი–5 სთ, მე–6 სთ 

–აუდიტორია 03–154
2

18 0311 ა/დ საინჟინრო გრაფიკა ნანა ნოზაძე
პრაქტიკული –ოთხშაბათი მე–8 სთ, 

აუდიტორია   –აუდიტორია –01 – 566       
14

19 0311 ბ/დ საინჟინრო გრაფიკა ნანა ნოზაძე
პრაქტიკული –ოთხშაბათი , მე–9 სთ,    

აუდიტორია    –01 – 566  
14



20 0311გ/დ საინჟინრო გრაფიკა ნანა ნოზაძე
პრაქტიკული –ოთხშაბათი , მე–10 სთ,    

აუდიტორია    –01 – 566  
14

21 0312 დ წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები დარეჯან თევზაძე

 ლექცია - ორშაბათი მე-8 საათი;

ლაბორატორია - ორშაბათი მე–9 სთ, მე–10 

სთ აუდიტორია 03–101

10

22 0313 დ გემოლოგიის საფუძვლები ია ახვლედიანი

ლექცია –სამშაბათი მე–5 სთ, აუდიტორია– 

03–345 ლაბორატორია შაბათი მე– 8 სთ, 

მე–9 სთ აუდიტორია –03–345

3

23 0306დ ინგლისური ენა 2(რუსულენოვანი) ნატო მაჭავარიანი

პრაქტიკული –შაბათი მე–5 სთ, აუდიტორია 

03–417,                პრაქტიკული – შაბათი მე–6 

სთ აუდიტორია 03–417

3

24 0309 დ ინგლისური ენა 2 ნატო მაჭავარიანი

პრაქტიკული –ხუთშაბათი მე–7სთ, 

აუდიტორია 03–414,                პრაქტიკული – 

შაბათი მე–3სთ , მე_-4 სთ,-აუდიტორია 

03–417

5

25 0314ა/დ ზოგადი ქიმია  A ჟუჟუნა პეტრიაშვილი
ლაბორატორია- ორშაბათი მე-7 სთ, 

აუდიტორია 02-501
16

26 0314ბ/დ ზოგადი ქიმია  A ჟუჟუნა პეტრიაშვილი
ლაბორატორია- ხუთშაბათი მე-6სთ, 

აუდიტორია 02-501
16

27
0314გ/დ ზოგადი ქიმია  A ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

ლაბორატორია-  პარასკევი მე-5 სთ, 

აუდიტორია 02-501
16


